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Výroční zpráva o činnosti  rodu Ligy lesní moudrosti za rok 2018.



KDO JSME?
 Rod ze Želichova je skupina dětí a rodičů, kteří se mají rádi, těší se na sebe, hrají si, tvoří,
podporují se a  potkávají, nejen na statku Želichov. V roce 2014 se začlenili do organizace 
Ligy  lesní  moudrosti  (LLM) a  členové  Rodu se  vědomě snaží  žít  v  duchu zákonů lesní
moudrosti.

JAK JSME FUNGOVALI V ROCE 2018?

Nadále  se  svoláváme  pomocí  mailu.  Nejčastěji  spolu  trávíme  páteční  večer  a  sobotní
dopoledne. Na schůzkách si děti touží hlavně povídat a být spolu. Dále, sportovat, tvořit,
vyrábět drobnosti, číst si a volně si hrát podle svých představ. Děti se pravidelně setkávají již
přes 5 let,  doslova spolu vyrůstají (někteří od miminek) a lze pozorovat, jak se vzájemně
pozitivně ovlivňují a navzájem tolerují své nedostatky. Například je úplně normální, že se
hraje na hudební nástroj hraje divadlo, aktivně sportuje, zpívá ve sboru, kreslí, tancuje a
mluví několika jazyky -právě proto, že jednotliví členové jsou s těmito oblastmi spojení a jsou
schopni svými dovednostmi nakazit ostatní. Děti se navzájem zvou na svá vystoupení a fandí
si.
Program části  schůzek  převzaly  do  rukou  děti  samotné.  Hlavně  té  noční.  Jsou schopni
brebentit  až do pozdních nočních hodin a ráno ihned po probuzení pokračují.  Často na
družinovku přivedou i některé ze svých kamarádů z řad veřejnosti. Tyto děti se k nám také
opakovaně vrací.
Nově se na začátku družinovky sami přihlašují k plnění určité role (strážce zábavy,strážce
slaších strážce ohně, strážce zvířat, strážce jídla...)- tato aktivita se velmi osvědčila. Děti se
trénují v zodpovědnosti a také ve schopnosti diskutovat a zpětně vyhodnotit svůj přínos pro
kmen. Navštěvují se hojně i  mimo klubovnu a společně chodí na další akce.
Část  dětí  jsou  zároveň  domácí  školáci  a  tak  často  aktivity  domškolácké,  kamarádské  a
woodcrafterské splývají v jeden celek.
Větší části našeho rodu chybí spojení s ostatními woodcraftery, (což náčelnici mrzí). Je to
dáno tím, že máme mezi členy neustále nová a nová mimina a tak nejsme schopni společně
cestovat na ligové akce. 
Táboření  jsme  pojali  jako  sportovní  putovní  akci.  Každý  den  jsme  navštívili  nějaké
sportoviště. Některé noci spaly děti doma, aby si od sebe odpočinuly ( třetí den bývají děti ze
společného „nespaní“ a vzájemného nadšení tak unavení, že začnou vyplavovat na povrch
jejich charakterové slabosti, stoupá agresivita a je potřeba si na chvilku od sebe odpočinout) 
Velkou radost nám přinášelo kamarádství  a spolupráce s dalšími kmeny- hlavně s Kmenem
Mokoše a s kmenem Tančící Lososi.
Někteří členi  se s nadšením účastnili ligových akcí: Tamalo, Jarní klíčení,tvořivý víkend v
Praze, SRK,    a tábořili na Kosím potoce 
Plnili jsme si činy a udělili si je na táborovém sněmu.
Naši základnu využily k táboření další kmeny (Tančící Lososi, Kmen Mokoše a jiné) jejich
přítomnost nás moc těší, velmi nás obohatila a inspirovala v další činnosti.
Podařilo se nám splnit téměř všechna předsevzetí. Některé alespoň částečně.
Na Želichově proběhlo Ohnivecké setkání
Uspořádali  jsme  pokračování  První  pomoci  pro  děti.  Děti  tuto  akci  ve  svých  zpětných
vazbách často hodnotili jako to „nej“ z celého roku 2018.
V roce 2019 by si děti podle svých slov přály:„více sportovat, vyrábět a častěji se setkávat“



ČINNOST V PRŮBĚHU ROKU

A co se nám za ten rok povedlo? 

Za nejdůležitější považuji opět přátelskou a bezpečnou atmosféru v našem rodě. Důkazem je
pro mne již čtvrté dítě, které  se u nás rozhodlo spát poprvé samo v noci bez rodičů. Velmi si
vážím přátelství, které se mezi námi všemi upevňují, dětské aktivity  a nehrané chuti rodičů
spolupracovat na přípravě programu.

Osobní úspěchy v Stoupání Na Horu:

Gizelka Šporerová – se raduje ze svých sportovních úspěchů. 

Noemka Bursíková- naučila se lyžovat

Týnka  Tůmová – nebojí se koní

Lotka Tůmová – povedlo se jí kreslení vlastnoručně vyrobením uhlem

Šimon Tůma-  baví ho šachy

Eliška Kohoutová – naučila se plno písniček z divadla Minor a přemluvila mamku ,aby ji
pořídila potkana Rikiho

Atenea Zethnerová- začala chodit na šerm, složila zkoušky Deutsches Sprachdiplom

Viktorka Zethnerová- k housličkám si přibrala flétnu

Matěj Pešout-  umí nové chvaty z juda

Damian Roesink-  hraje čím dál lépe na bicí

Janek Pešout- hraní lakrosu, postoupil do reprezentačního týmu ve vodním polu

Dan Kohout -na plno se věnuje filmování a začíná být opravdu dobrý kameraman s citem pro
přírodu a krásno

Tristan Roesink -naučil se surfovat, hraje v kapele na elektrickou kytaru

Marie Anna Pešoutová- umí provaz, skočí z třímetráku kuličku a pozpátku

Michael Vesecký- umí jezdit na kole smykem 

Jana Budařová- zbavila se všech svých závislostí

Irena Pešoutová-  ušila si nádherné kožené šaty



NEORGANIZOVANÁ SETKÁNÍ
Nemalou zásluhu na láskyplném fungování našeho malého Rodu mají setkání, která 
neorganizuje  náčelnictvo,  ale  přicházejí  od  jednotlivých   členů,  jejich  rodičů.  Děti  se
navštěvují (i za hranicemi republiky), přespávají u sebe. Každá rodina poskytuje a nabízí těm
ostatním to, co je pro ně specifické a co třeba ostatní sami nemají.  

SAMOSPRÁVA KMENE
Irena Pešoutová- náčelník a písmák
Jana  Budařová-  (členka  kmene  Jezerních  lidí,  z  Bobřího  hradu  u  Sklenského  rybníka)  -
ohnivec a hospodář.
Děti a jejich rodiče.

HOSPODAŘENÍ KMENE
Příspěvky vybíráme pouze pro podpoření Ligy. Zbytek našich aktivit sponzoruje náčelnictvo,
rodiče a jednotlivé rodiny svými jedinečnými schopnostmi a chutí společně tvořit společnost.

OFICIÁLNÍ ÚDAJE :
Název: Liga lesní moudrosti - Rod ze Želichova
Sídlo: Dvůr Želichov, Holčovice 19, Postupice, 257 01
Zástupce: Irena Pešoutová
Registrační číslo rodu:
Celkem je nás: 20

CO PLÁNUJEME V ROCE 2018? 

Zúčastnit se setkání na SRKu a pomoci s jeho organizací.
Založit ligový ženský spolek.
Zúčastnit se setkání kmenů na Kosím potoce.
Pomoci náčelnictvu Ligy a Ohniveckému společenství s organizací různých aktivit 
Nabídnout Želichov dalším kmenům.
Podporovat kmeny v navštěvování dětí mezi sebou.
Podpořit další  woodcraftery a ligové projekty vlastní zodpovědnou a nadšenou účastí 
na akcích. Udržet a prohlubovat woodcrafterskou duši u dětí našeho rodu (osobní prací
náčelnictva,  aby  v  nás  děti  mohly  skutečně  vidět  vzor  a cítit  pravdu ze všeho,  k  čemu je
vedeme)
Na konci roku oficiálně jmenovat  nejstarší děti strážci a pomoci jim v převzetí odpovědnosti
za určité činnosti.
Motivovat děti k plnění činů podle Svitku, objevit se s nimi na nějakém ligovém sněmu, kde
zažijí atmosféru povedeného sněmu.

Fotky z našich setkávání jsou k vidění a k přečtení na:
 www.coumim.cz , 
přihlašovací údaje: 
email:rodzezelichova@seznam.cz, 
heslo: rodzezelichova

http://www.coumim.cz/
mailto:rodzezelichova@seznam.cz


Děkujeme rodičům za veškerou podporu ve formě materiálního zázemí, ochotné  pomoci,
dodaného  jídla a hlavně za jejich skvělé děti.
Z  celého srdce  děkuji  Lize  a  jejím členům za  dodání  potřebných sil  při  woodcrafterské
činnosti.

Zpracovali: 
Irena Pešoutová a děti z Rodu ze Želichova


